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Ocorrência, impacto e 
manejo atual do HLB 
dos citros



Candidatus Liberibacter asiaticus

Cortesia E.W. Kitajima

§ Não cultivável
§ Restrita aos vasos do floema
§ Afeta todas as espécies de Citrus e 

rutáceas (Murraya spp.)
§ Não transmitida por sementes
§ Transmitida por enxertia
§ Transmitida pelo psílideo Diaphorina citri

Huanglongbing (HLB, greening)



Psílideo Diaphorina citri (Hemiptera: Liviidae) 

üAdulto

HLB: vetor

üOvos

Cortesia M. P. Miranda

§ Ciclo rápido (14 a 45 dias)
§ Alimentação e reprodução nos 

brotos de Citrus e Murraya
§ Dispersão a longa distância

üNinfa



R.B. Bassanezi 

Tangerina Ponkan

Lima ácida Tahiti

HLB: sintomas

Laranja doce

Afeta todos Citrus (laranjas, limões, limas ácidas, tangerinas) e outras espécies afins



Tangerina Ponkan

Lima ácida Tahiti

Limão Siciliano

Cortesia I. Sala

Cortesia S. Lopes

HLB: sintomas
Laranja doce



Cortesia I. Sala

Tangerina PonkanLaranja doce

HLB: sintomas



HLB: queda prematura de frutos



HLB: rápido progresso da severidade e perda de produção

Bassanezi  2017



Cortesia I. Sala

HLB: redução da qualidade da fruta e do suco

Laranja Limão Tahiti
Aspecto da fruta ↓↓ ↓↓ ↓
Peso e tamanho ↓↓↓ ↓↓ ↓
Conteúdo de suco (%) ↓ ↑ ↑

Brix ↓ ↓ ↓

Acidez ↑ ↓ ↓

Limonin ↑↑ ↑ ↑
Flavonoides ↑↑↑ ↑ ↑↑
Azeites essenciais ↓ ↑ ↓

Bassanezi et al 2017, Cifuentes-Arenas et al 2018



HLB: ameaça para a citricultura mundial



Dois caminhos

Conviver e 
buscar a cura 

Manejar para 
prevenir infeções
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Sin síntomas

Sintomáticas

Antes da poda

Lopes et al 2007

Tentativa de cura ou remissão dos sintomas
Poda de ramos com sintomas



HLB: Tentativas de cura ou remissão dos sintomas
Termoterapia



HLB: tentativas de cura ou remissão dos sintomas

3,2 caixas/pl

2,1 caixas/pl
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• Zinco, manganês, 
boro, nitrato de 
potássio, fosfito de 
potássio e salicilato de 
amônio

• Cálcio e magnesio e 
micronutrientes

• Micronutrientes, 2,4-D

Bassanezi et al

Nutrição adicional



HLB: tentativas de cura ou remissão dos sintomas
Antibióticos e indutores de resistência



Beihai, China
Bové, - enero/2005

“...es la más importante enfermedad de los cítricos en mundo...”

“...es una enfermedad devastadora...”

“...es un factor limitante para la producción de cítricos...”

Produtores que buscaram a cura e conviveram com plantas 
doentes perderam seus pomares em poucos anos

São Paulo, Brasil
junio/2004

Florida, EEUU
marzo/2015

Rep. Dominicana
abril/2016



Impacto da convivencia com o HLB na Flórida

Produção                  – 70% 
(milhões de caixas)

Produtividade         – 48%
(caixas/ha) 

Rendimento de suco – 23% 
(caixas/ton FCOJ)

Custo real de produção por caixa  + 443%
(U$/caixa laranja Valência)

$2.83

$15.37

Fonte: Ariel Singerman, UF/IFAS CREC
Fonte: U.S. Department of Agriculture-National Agricultural Statistics Service



Impacto da convivencia com o HLB na Flórida

Fonte: Florida Department of Agriculture and Consumer Services

A área com pomares de citros em produção  reduziu de 271.600 ha em 2003–04 para 160.800 ha em 2017–18 (-40,8%)

Fonte: U.S. Department of Agriculture – National Agricultural Statistics Service



Sinais de desespero na Flórida



Sinais de desespero na Flórida

Dundee Citrus Growers Association
44 ha de citros telado (CUPS)
Mais 45,2 ha estão em construção

Frutas para mercado (sem semente)



Situação do HLB no Brasil

SP (2004) – 331
MG (2005) – 55
PR (2007) - 138
MS (2019)



0,61% 0,89%
1,89%

3,80%

6,95%

17,89%
16,92% 16,73%

18,15%
19,02%

2008 2009 2010 2011 2012 2015 2016 2017 2018 2019

Situação do HLB em São Paulo 

Maior conhecimento
Campanha de comunicação e educação
Saída de produtores que não seguiram o manejo
Foco no manejo interno e externo 
Novos plantios em áreas extensas e 
com alta produtividade e rigor de manejo
Alerta fitosanitario
Ações externas de manejo

Pouco conhecimento (aprendizado)
Foco no manejo interno
Campanha oficial de supressão do inóculo

Manejar para prevenir as infecções
§ Mudas sadias
§ Controle do vetor
§ Eliminação de plantas doentes



• Aumento do custo de produção: 15 a 25%

• 52,6 milhões de laranjeiras erradicadas (de 2005 a 2018)

• Perda de produtividade em pomares sem manejo e 
abandono de pomares (6.050 ha em 2018) e saída do 
negócio

• Menos propriedades (-23% de 2015 a 2018), principalmente 
de pequenos e médios produtores

• Redução do plantio pelo alto risco (-72% de 2005 a 2018)

• Redução da área de citros (-25% de 2005 a 2018)

HLB: impactos em São Paulo



R.B. Bassanezi 

ü Ausência de variedades comerciais resistentes

ü Ausência de medidas curativas efetivas e viáveis em larga escala

ü Período de incubação longo e período de latencia curto 

ü Resistência dos produtores em eliminar plantas doentes ainda 

produtivas

ü Fonte de inóculo fora dos pomares comerciais (pomares 

abandonados, orgánicos e quintais)

ü Dispersão a longa distancia do psilídeo

ü Dificuldade de prevenção das infecções primárias

Fatores que dificultam o controle do HLB



R.B. Bassanezi 

O broto debe estar sempre
protegido pelo inseticida aplicado

Dificultade de controle das infeções primárias



Dificultade de controle das infeções primárias

R.B. Bassanezi 

Maior frequência de aplicações
durante o crescimento do broto e 
na época de chuva

O broto debe estar sempre
protegido pelo inseticida aplicado



A borda da propriedade (100 a 200 m 
da divisa) é a área da propriedade
mais exposta aos psilídeos infectivos 
que chegam constamente de outras
plantas de citros doentes em quintais
e pomares abandonados

É onde ocorre a maior parte das 
infecções primárias, difíceis de se 
evitar pela necessidade de proteção
total do broto durante sua fase de 
crescimento

Efeito de borda



3000 m
3000 m

100 m
100 m

Área total = 900 ha
Área de borda = 59 ha (6,5%)

100 m

100 m

1000 m

1000 m

Área total = 100 ha
Área de borda = 36 ha (36%)

Área total = 25 ha
Área de borda = 16 ha (64%)

100 m

100 m

500 m

500 m

Quanto menor o pomar... 
Maior área de borda em relação à área total
Mais afetados pelas fontes externas de vetor
Mais difícil o controle do HLB

Efeito de borda e tamanho da propriedade
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HLB: incidência por grupo de idade
Convivência em 
pomares adultos

Rigor no controle 
em pomares novos



Manejo do HLB: prevenção e produtividade



• Seleção do local de platio
• Evitar região com muito HLB
• Evitar área sem manejo regional
• Evitar plantío ao lado de pomares sem manejo de HLB

• Renovação em blocos contínuos
•Evitar plantios novos ao lado de talhões 
mais velhos doentes

1. Planejamento de plantio e replantio
“ Deve-se atrasar ao máximo o início da epidemia”



• Direção de plantio em relação à divisa
• Maior facilidade da aplicação de inseticida na faixa de 

borda em plantio paralelo à divisa

• Menor penetração do psílideo externo no platio 
paralelo (Efeito barreira)

Paralelo Perpendicular

“ Plantio novos devem estar preparados para facilitar o controle do HLB e reduzir seus danos”
1. Planejamento de plantio e replantio



Quanto mais descontínuo e estreito for o pomar 
Maior área de borda em relação à área total
Mais às infecções primárias
Mais difícil o controle do HLB

Pomar contínuo
e largo

Pomar descontínuo
e estreito

Talhão quadrado 
e grande

Talhão retangular 
e pequeno

“ Plantio novos devem estar preparados para facilitar o controle do HLB e reduzir seus danos”
1. Planejamento de plantio e replantio



• Adensamento
• Efeito barreira
• Manutenção da produção por compensação
• Antecipação da produção

• Combinação copa / porta-enxerto
• Adensamento
• Colheita
• Inspeção de pragas e doenças
• Controle de pragas e doenças
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(Eduardo Stuchi et al. – dados não publicados)
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1. Planejamento de plantio e replantio
“ Plantio novos devem estar preparados para facilitar o controle do HLB e reduzir seus danos”



2. Plantio de mudas sadias

Produção de mudas em viveiros certificados 

Norma estadual de São Paulo CDA n.5 03/02/2005
- Exclusivo para a produção de cítros
- Distância mínima de 20 m de pomares comerciais
- Tela anti-afídica com malha de 0,87 x 0,30 mm, sem furos e 

rasgos
- Cobertura plástica impermeável, sem furos e rasgos
- Antecâmara
- Acesso permitido apenas para pessoal autorizado
- Desinfestação de calçados, mãos e ferramentas para enxertia e poda
- Espaço de 50 cm entre bancada e tela
- Sementes para produção de porta-enxertos oriundas de plantas matrizes 

registradas na CDA
- Termoterapia de sementes
- Porta-enxertos de viveiros registrados na CDA
- Gemas para enxertia de plantas matrizes certificadas e 

registradas na CDA

Instrução Normativa Federal n.53 16/10/2008
- Produção obrigatória em viveiro protegido em áreas com HLB 

(SP, MG, PR)
- Indexação anual de plantas matrizes  para HLB

“ Muda sadia e de qualidade é o alicerce para uma citricultura saudável e produtiva ”



3. Aceleração do crescimento e produção

• Melhores práticas de cultivo
Mudas de qualidade
Densidade de plantio
Irrigação
Nutrição
Mulch

“Escapar da etapa mais suscetível da planta”
“Antecipar o início da produção pois a longevidade do pomar com HLB é menor”

Ed
ua

rd
o 

G
ira

rd
i

*Pesquisa Embrapa e Fundecitrus na EECB

M
ar

ce
lo

 M
ira

nd
a

*Pesquisa do Fundecitrus, SWCREC/UF e The Florida Research Center
Re

na
to

 B
as

sa
ne

zi



• Reconhecimento de plantas com sintomas
• Capacitação, reciclagem e auditoría das equipes 

• Métodos de inspeção

• Frequência de inspeção e eliminação
• Para primeira detecção:

• Talhões e plantas da periferia
• Pomares jovens

• Para supressão:
• Todos os talhões
• A partir do segundo ano
• Mínimo de 4x por ano
• Final das chuvas até o início das chuvas

4/5. Detecção e eliminação de plantas doentes
“ Plantas doentes são fontes de bactérias que podem ser levadas para plantas sadias pelos psilídeos ”
“ Quanto maior o número de plantas doentes no campo, mais rigoroso deve ser o controle do vetor ”



6. Monitoramento do psilídeo
• Reconhecimento do psilídeo

• Métodos de monitoramento

Objetivos
• Detectar a presença do inseto
• Avaliar a população residente do inseto
• Controlar a qualidade da aplicação de insecticidas

Procedimentos
• Frequência semanal
• Da borda para o centro do talhão
• 1% das plantas
• 3 ramos com brotos / planta
• Nos brotos a mais de 1,5 m de altura
• Buscar por ovos, ninfas e adultos nos brotos
• Buscar por adultos na parte inferior da folha madura

Inspeção visual de brotos
Objetivos
• Avaliar a presença e população de insetos adultos (migrantes)
• Identificar os períodos de aumento da população
• Identificar pontos de entrada do inseto no pomar

Procedimentos
• Pelo menos um cartão a cada 250 m
• Nas plantas da periferia dos talhões de borda
• Colocar no terço superior e na ponta do ramo
• Utilizar os dois lados do cartão
• Não cortar o cartão
• Leitura semanal / quincenal (melhor no escritorio e com lupa)
• Troca quinzenal ou antes se perder a cor ou a cola

Cartão adesivo amarelo



“ Deve-se impedir que os psílideos infectivos 
tenham oportunidade de alimentar-se nas plantas 
sadias”

• Tolerância ZERO

• Maior frequência no período de brotação

• Maior frequência em plantas em
formação, plantas podadas, talhões de 
borda, com histórico de captura de 
psilídeo e maior incidencia de HLB

• Alternância de grupos químicos (Lista PIC)

• Controle biológico (Isaria fumosorosea)

7. Controle do psílideo

1-5 días antes del plantío
(50 mL/planta)

3-4 aplicações de inseticida sistémico:
1ª. final do inverno ou início prim. (drench)
2ª. início do verão (drench)
3ª. final do verão (drench)
4ª. outono (tronco)

(100 a 500 mL/planta)

Aplicações de inseticidas de contato de acordo com o monitoramento 
e com o risco

7 a 14 dias                                          7 a 28 dias
6 a 7 km/h

25 a 40 mL/m3 de copa



8. Manejo intensivo nas bordas
“ Deve impedir a penetração do psilídeo para o interior da propriedade”

• Plantio paralelo na borda
• Adensamento da borda
• Aplicações mais frequentes na borda
• Replantio das bordas
• Plantas iscas atrativas*
• Caolim*

*PesquisasFundecitrus e Embrapa



• Monitoramento regional do psilídeo e aplicações coordenadas e simultâneas por todos citricultores de uma região

9. Manejo regional do Psilídeo – Alerta Fitossanitário



• Mapeamento das possíveis fontes de inóculo ao redor 
dos pomares comerciais (raio de 5 km)

• Negociação para a eliminação destas plantas
• Troca por outras frutíferas
• Auxílio na pulverização de pomares mal manejados
• Liberação de Tamarixia radiata nos quintais e pomares 

mal manejados
• Auxilío na eliminação de pomares abandonados

• Parceria entre produtores vizinhos para eliminação de fontes externas de inóculo 

“Poucas plantas de citros e murta podem hospedar muitos psílideos com a bactéria e causar epidemias em pomares comercias”

• Troca por outras frutíferas

• Parcerias para ações em áreas urbanas

10. Ações externas de manejo



Áreas de proteção
Área 2.3 milhões ha

Áreas de proteção
A iniciar
Em andamento
Concluído
Novas Áreas

Plantas eliminadas = 275.340
Eficiência = 90%
100 pessoas
envolvidas do setor

AÇÕES 
INTEGRADAS
DE CONTROLE 
EXTERNO DO 
GREENING

Sistema de Controle 
Externo do Greening



Eficiência do controle do HLB com a adoção do manejo externo

Manejo interno + externoManejo interno
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Redução da incidência anual de novas plantas doentes
Adoção do manejo externo reduz a incidência anual em 45 a 75% (média 60%)
Mantém incidência anual abaixo de 2%  



Fonte: CitrusBR e IBGE (1988-1989 a 2014-2015)     Fundecitrus (2015, 2016, 2017, 2018)     Estimativa Fundecitrus (2019)

Produção e produtividade de laranja em São Paulo
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ü Adesão dos citricultores no manejo (pequenos e médios)
ü controle do vetor

ü eliminação de plantas doentes

ü Fonte de inóculo externa 
ü plantas de citros em quintais, condomínios na área rural e urbana (sociedade e governo)

ü plantios de citros em pomares não comerciais (governo)

üSustentabilidade do manejo atual
ü ambiental (pressão dos consumidores por produtos sem pesticidas e não OGM)

ü econômico (aumento do custo de produção e queda da demanda)

Desafios para o controle do HLB 




